
  يف العقيدة وعدم احلرص عليها فهل من إجابة عليه ؟ ... السائل :

 أي نعم ، أّما الّشبهة األوىل ، فهي كأخرياا وكأخواا شنشنة نعرفها من أخزم ، اّلذي يقول أّن العقيدة الشيخ :

ميكن تلّقيها يف دقائق ، نسأل هذا القائل ، ما هي هذه العقيدة اّليت ميكن أن يتلّقاها املسلم يف دقائق !؟ هل 

يعين هو أن يتلّقى العقيدة جممال يف دقائق ، أم تفصلّيا يف دقائق ؟ إن قال جممال ، حنن نقول ميكن هذا إمجاال ،  

ئكته وكتبه إىل آخره ، أّما إن قال أيضا ميكن تلّقي العقيدة كما هو يف حديث اإلميان ، أن تؤمن باهللا ومال

تفصيلّيا يف دقائق ، فنحن سنقول له أّوال هل تعين العرب أم تعين العجم ؟ فمن قوله أعين العرب ، أليس كذلك 

؟ أنت شاعر باملشكلة أنصب حالك مدافعا عنهم أو معّربا عن شبهام ، فسنقول له إن كنت تقصد العرب 

فهذه أّول خطيئة ، ألّنك تعلم أّن اإلسالم ، مل يرسل إىل العرب خاّصة ، وإمنّا أرسل إىل الّناس كاّفة ، مثّ  فقط

نقول ثانيا هل تعين العرب األقحاح اّلذين يفهمون الّلغة العربّية لغة القرآن الكرمي دون أن يتعّلموا ؟ فإن قال نعم 

ة ، وأصبح من يعيش يف عقر البالد العربّية ، ال يستطيع أن ، نقول أيضا جهلت ألّن العرب دخلتهم العجم

يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب ، إالّ بدراسة مقّدمات لغويّة وعلوم يسّموا اصطالحا بعلوم اآللة وحنو ذلك ، 

اب والّسّنة ، هل حينئذ نتوّصل إىل القول بأّن هذا العامل اّلذي يريد أن يعّلم الّناس العقيدة ، اّليت جاءت يف الكت

هو يعيش يف جّو يشبه اجلّو األّول الّسلفي ، الذي ميثل الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم مع أصحابه ؟ أم هو يعيش يف 

أجواء من الّتفّرق الفكري ، والّتفّسخ األخالقي والسلوكي أظّن أيضا سيكون جوابه إن شاء اهللا ، على احلّق أن 

ّو خيتلف كل االختالف عن اجلّو الّسابق إذا هذا اّلذي يقول إنّه ميكن فهم يقول ال ، هو يعيش اآلن يف ج

العقيدة وعلى وجه التفصيل الذي جاء يف الكتاب والسنة يف دقائق ، فإمنّا هو يعيش يف خيال حنن جنعله حتت 

العقيدة اإلسالمية أمر واقع ، أعطينا العقيدة يف دقائق ، هب أن رجال بدويا قادم من الصحراء ، أريد أن أتعلم 

  ما هي ؟

هو يربط قائل هذا القول بني العقيدة وبني ما تصّح به العقيدة ، فيقول إّن اإلنسان حني يطالب  السائل :

باإلسالم إمنّا يؤمر مبعرفة اهللا عّز وجّل ، معرفة عاّمة وأن يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن يؤمن مبا عّرف به الّنّيب 

  م اإلميان ، أو كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم .صّلى اهللا عليه وسلّ 

  هذا يعود إىل كالمي السابق إمجاال .    الشيخ :

  نعم . السائل :

طيب ، لكن هو ال يؤمن معنا بأنه جيب بعد ذلك أن يتعّلم اإلسالم تفصيلّيا على اعتبار أن العلم  الشيخ :

ا أظن أحد ينكره اآلن هو يتكّلم عن الرجل ، أنظر اآلن ينقسم إىل قسمني علم عيين ، وعلم كفائي ، وهذا م



ضالل هؤالء الّناس يّلي يعيشوا يف األحالم ، يتصوروا أّوال أن جمتمعنا هو جمتمع الّرسول عليه الّسالم ، ثانيا 

خي يف بتصّور كّل مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم اهللا أعلم أين ينتهي ، بيتصّور إنّه هو اليوم أسلم ، يا أ

فرق بني اّلذي دخل يف اإلسالم حديثا وبني يّلي عايش يف جمتمع إسالمي ، فهذا خيتلف عن األّول متاما ، رجل  

كافر يريد أن يدخل اإلسالم ، ماذا نقول له ؟  قل أشهد أن ال إله إال اهللا حمّمدا رسول اهللا ، صار مسلما 

 ي دمائهم وأموالهم إال بحّقها وحسابهم على اهللا )( فإذا قالوها فقد عصموا منّ بشهادة احلديث الّصحيح 

كانوا وال يتعّلم ال العقيدة بتفاصيلها ، وال العبادة بتفاصيلها ، ما أظن يصل إىل اجلهل إىل  االعرتاف مبثل ...

الّصالة ،  هذا اإلسالم امل ، ال بّد أن يقول ال ، جيب عليه فيما بعد ، أن مثال يتعّلم كيفّية الّطهارة ، كيفّية 

كيفّية الّصيام مثال إذا جاء شهر رمضان إىل آخره ، هذه الّتفاصيل ال بّد أن يتعّلمها ، ليتّم إسالمه ، ترى اإلميان 

أليس كذلك ؟ هذا اإلميان امل اّلذي نقلته عنهم ترى أليس هو وبكتبه وبرسله إمجاال , ترى إذا جاء التفصيل 

  إذا جاءه التفصيل ، جيب اإلميان به أم ال ؟، ماذا يقولون عنه ؟ جيب اإلميان 

  ال شّك أنّه جيب اإلميان به ، إذا جاءه التفصيل . السائل :

  نعم . الشيخ :

  جيب اإلميان به إذا جاء بالّتفصيل . السائل :

  هو هكذا ، يعين هل تتصور أم يقولون ال ؟ الشيخ :

كن هم وقعوا يف اجلزء اّلذي ذكرته ، أّم وقعوا يف اجلهل هم ال يقولون ال ، مثل ما ذكرمت يا شيخ ، ل السائل :

  . ...املطبق ، حيث إم 

هذا هو لذلك فنحن جيب أن نكون وهم ان يكونوا معنا يف الواقع ، واقعنا اآلن واحلقيقة هذا الذي  الشيخ :

، كّله يف جلسة واحدة ، جيعل دعوتنا ليست بالّسهلة ، الناس اليوم يفهمون إنّه ممكن اإلنسان يعرف اإلسالم 

يا أخي ذاك إسالم مل يكمل ، جاء من  ( هل علّي غيرهم قال ال إالّ أن تطوّع )ألّم جييبوا لك مثال األعرايب 

البداوة ويريد أن يدخل يف اإلسالم ، لكن لّسى اإلسالم ينزل بأحكامه وجبهاده وبكذا وكذا ، فنحن اآلن ال 

نرجع القهقرى ، حنن جيب أن نتبّىن هذا اإلسالم مجلة وتفصيال ،فإذا ما وقع جيب علينا ، بل ال جيوز لنا أن 

املسلم يف مثل هذا اجلّو املختلف فيه أشّد االختالف ، وكما ذكرنا آنفا مع الدّكتور ثالث وسبعني فرقة ، ال 

حنن اآلن  وأصحابي )( هي التي على ما أنا عليه ينجو منها إال فرقة واحدة قالوا ومن هي يا رسول اهللا ؟ قال 

ألسنا جيب علينا وعليهم هؤالء الّسائلني الّشاكني املرتابني ، أليس من الواجب عليهم أن حيرصوا أن يكونوا من 

الفرقة الّناجية ؟ ال شّك أّن جوام سيكون نعم ، يا أخي أنت اآلن لست يف زمن الّرسول صّلى اهللا عليه وسلم 



كم منه مباشرة ، بينك وبني الّرسول أربعة عشر قرنا ويف أمامك عثرات تأيت وجتلس مع الرسول وتسمع احل

وعثرات ، سوف يأتيك حديث بل ستأتيك آية ، لو كنت بني يدّي الّرسول يكفيك املؤنة ، إذا أشكل عليك 

تذكرون اآلية  (( ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ))معناها ، كما وقع لبعض الصحابة ، حينما أشكل عليهم ، آية 

( ليس ذاك ، ألم تقرؤوا قول اهللا تبارك واحلديث ؟ قالوا إذا أيّنا ليس ذاك الّرجل الذي ظلم نفسه ؟ قال 

فأزال الّرسول عليه الّسالم هذه الّشبهة من أذهام ،  وتعالى يا بنّي ال تشرك باهللا إّن الّشرك لظلم عظيم )

س عشر لست يف صحبة الّرسول ، حّىت إذا أشكل عليك فأنت أيّها املسلم يف القرن الرابع عشر ، يف أّول اخلام

يأيت ويعيطك اجلواب وتسّلم تسليما ، أمامك هذه املسافات الّطويلة ، بدك تعرف هذا احلديث صحيح أو غري 

صحيح ، بدك تعرف هذا احلكم ، هل أخذ من الكتاب ؟ أم من السنة ؟ أم من اإلمجاع الذي يصري فيه خالف 

يف تضعيفه ؟ أم من القياس ؟ مث هذا القياس هل هو قياس جلّي ؟ أم هو قياس خفّي ؟ تارة ، يف تصحيحه و 

فاآلن وضعنا غري ذاك الوضع يا مساكني وهم جلهلهم ذا العلم بيستسهلوا األمر ، ويقولوا لك ممكن العقيدة 

الّشاق الطويل املديد ، واحد يتعّلمها يف دقائق معدودات ، ولذلك فنحن احلقيقة جيب أن منضي قدما يف طريقنا 

  . ...وأنا أقول يف بعض الكلمات 

ا أذكر قوله عليه الّسالم ، حينما كان جالسا بني أصحابه ، فتال قوله تعاىل ، وخّط على األرض  ... الشيخ :
ّ
مل

جاء احلديث  (( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))خطا مستقيما 

را يف بعض كتب احلديث بأّن اخلط املستقيم طويل واخلطوط الذي حوله خطوط قصرية ، أنا أفهم من هذا مصوّ 

احلديث ، غري ما نطق به الّرسول ، أكثر ممّا نطق به الّرسول ، أي أفهم الّشيء اّلذي نطق به الّرسول زايد ما 

هو الّصراط , واخلطوط القصرية هي اليت على رأس  أشار إليه الّرسول ذا الرسم الرائع البديع ، اخلّط املستقيم

على كّل خّط منها شيطان يدعو إىل الناس إليه ، هذا الّشيطان وأنا مسعت هذا بأذّين هاتني ، من بعض من 

يزعمون أم يدعون إىل اإلسالم ويريدون أن يقيموا دولة اإلسالم ، على طريقة القفز إىل رأس اهلرم خبطوة واحدة 

واهللا أنتم دعوتكم احلقيقة صحيحة لكن يا أخي هذا طريق طويل شاق ، مىت سنصل إلقامة الدولة  ، يقولوا

املسلمة ، وامتع اإلسالمي ، أنا بقول الّرسول صلى اهللا عليه وسّلم رسم هذا اخلّط رّدا على هؤالء ، يقول هلم 

ة حّفت بالشهوات ، فهم يريدون أن يصلوا شوفوا هذا اخلّط الّطويل حّف باملكاره ، شوفوا هذه اخلطوط القصري 

بالطرق القصرية هذه ، ولن يصلوا أبدا ، وجتربة هذا العصر من طوائف من اجلماعات اإلسالمية ، أكرب دليل 

على أن على رأس كل شيطان عمليا ، يدعو الناس إليه ، فيخرجون عن اخلط املستقيم ، وحنن علينا أن نبقى يف 

يضرينا وال يهّمنا أن يقولوا الناس بيقولوا أن هذا اخلّط طويل وشاّق إىل آخره ، وذه  هذا اخلط املستقيم وال



املناسبة يعجيين كالم ذلك الّشاعر العريب اجلاهلي ، وأمتّىن أن يكون يف املسلمني ، من يكون تفكريهم يف 

اّ رأى الّدرب دونه*** وأيقن " بكى صاحيب ملاإلسالم كتفكري يف جاهلّيته هو ، ذلك هو امرئ القيس الذي قال 

شو علينا حنن إذا استمررنا  أنّا الحقينا بقيصرا .فقلت له  تبكي عينك ***  إّمنا حناول ملكا أو منوت فنعذرا "

منشي يف الّصراط املستقيم وما وصلنا إىل إقامة الّدولة املسلمة ، هذا العامل اإلسالمي صار له قرون ، يتخّبط يف 

والسنة ، فإذا حنن أخذنا الصراط املستقيم ، ومشينا خطوات قليلة مىت سنصل ؟ مش مهم أن البعد عن الكتاب 

نصل ، املهم أن منشي يف اخلّط املستقيم ، ذلك اجلاهلي ، فهم احلقيقة الواقعّية العلمّية ، وإن كان هدفه إيش ؟ 

ن هكذا مع ربنا تبارك وتعاىل ، حناول وحن " حناول ملكا  أو منوت فنعذرا "هدفه الدنيا ، هدفه امللك لكن يقول 

أن نعيد احلياة اإلسالمّية وأن نقيم الّدولة املسلمة ، بعد حماولة إعادة احلياة اإلسالمّية فإن وصلنا فبها ، وإن مل 

نصل فلسنا مكلفني ، ألّن األمر كّله بيد اهللا تبارك وتعاىل ، كّل ما حنن مكّلفني أن منشي سويّا على صراط 

، لذلك هذه األسئلة هذه الشبهات يف الواقع هي جاية بسبب احنرافهم عن اخلط املستقيم إىل خط من مستقيم 

هذه اخلطوط القصرية اليت خترج بأصحاا عن اخلط املستقيم وأهال بالدكتور امسح لنا أخذنا من وقتك الّشيء 

ما قلت أنت يعين ، إجابة هيك إجابة الكثري ، طّيب يا سيدي هذا اجلواب عن هذا السؤال احلقيقة ، يعين مثل 

  إمجالية ، يكفي إّال إذا كان هناك شيء يستحّق أيضا اخلوض يف اجلواب عنه ، هل يف شيء آخر ؟

احلقيقة يف شبهة لكن حتتاج إىل ذكر ، ألنّه يعاين منها السلفّيون ليس عندهم شائبة عنف أو مثل هذا  السائل :

تصّور مرتبط مع كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية كالتدمرية وغريها والردود على النوع ، لكّنهم يتصّورون العقيدة 

  اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة يتصّورون أّن دراسة العقيدة ، هي دراسة هذه الكتب فقط .

  . ...ال مش ضروري  الشيخ :

تمرار إىل حصول فهم يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب أخرى قد تؤّدي م مع االس السائل :

  أخطاء منهجّية يعين يف احلقيقة .

هو على كّل حال نريد من إخواننا إنّه ما يتصّوروا كّل فرد منهم ميكن أن يصري عاملا ، فهو  عليه إذا  الشيخ :

شعر بأنّه جيد يف نفسه استعدادا للمضّي قدما يف طلب العلم ، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء 

فوا بسالمة منهجهم عن االحنراف ميينا و يسارا والتأثّر بعلم الكالم ، وإذا كانوا ال يشعرون بأنفسهم اّلذين عر 

شيء من ذلك فعليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة ، أو كان عبادة من أقرب طريق سواءا من علم العلماء 

جزة ال تدخل معهم يف اادالت الّطويلة األحياء إذا كان هلم وصول إليهم أو من الكتب اليت ألفت بطريقة مو 

مع الفرق املخالفة ، ألّن اخلوض يف هذه املسائل قد تضّر مبن ال استعداد عنده ، ألّن مناقشة املخالفني كثريا ما 



تؤّدي باملناقش نفسه أحيانا ألن ينحرف بعض الّشيء ولو يف مسألة واحدة ، عن اخلّط اّلذي ينبغي أن يسلكه 

  ب وين أبو ليلى الساعة اآلن إحدى عشر إال ثلث ، ارفع صوتك حىت يسمعه اإلخوان .مستقيما طيّ 

( ظاهرين على ويف لفظ  ( ال تزال طائفة من أّمتي ، قائمين على الحّق )يقول الّرسول عليه السالم  السائل :

نا ، ولسنا قاهرين إن قال أحد هؤالء اآلن حنن لسنا ظاهرين على غري  ( قاهرين لغيرهم )ويف لفظ  غيرهم )

  لغرينا ، ولسنا قائمني على غرينا والّرسول يقول إىل قيام الساعة .

احلمد هللا ، القضّية بارك اهللا فيك نسبّية ، الّرواية اّليت ذكرها الشيخ علي هنا ، هي جمسمة متاما ،  الشيخ :

أّم ليسوا على احلّق إالّ من هذا  يقاتلون ، ال نقاتل فعال ، هذه ما بدها مناقشة إطالقا ، لكن ذلك ال يعين

اجلانب ، وإذا وقفنا اآلن للّنظر يف أّم ليسوا على احلق من هذا اجلانب ، جيب أن نتأّمل ، هل أن تصري الطائفة 

املنصورة واليت هي على احلّق إىل أن تقوم الساعة يف ظرف مثل هذا الظّرف تكون مقاتلة ، يعين فعال حتمل 

عداء ، سواء كانوا يف الداخل أو كانوا يف اخلارج هل هذا ميكن حتقيقه ما بني عشية وضحاها السالح وتقاتل األ

؟ طبعا اجلواب عند كّل العقالء سيكون ال ، إذن إذا األمر كذلك فنحن نتصّور أن هذه الطائفة ، إما أّا 

ب الذي ميكن أن يوصلها ، إىل أن تالحظ تقصريها من هذا اجلانب أو تعرتف أّا غري مقّصرة ألّا تأخذ بالسب

يتحّقق هذا الوصف فيها ، حينئذ إن كانت هكذا ، هل خترج عن كوا الطائفة املنصورة يعين إما أن تأخذ 

  بأسباب أن تصبح مقاتلة ، وإما أن ال تأخذ فإن أخذت

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

ا من مؤاخذة إطالقا ألا كما قلنا آنفا ، هي متشي وعليكم الّسالم ورمحة اهللا ، فإن أخذت فما عليه الشيخ :

  يف هذا الطريق ، وإن مل تأخذ فهي بال شك مقصرة من هذه الزاوية صح ؟

  نعم .  السائل :

طّيب فاآلن املسلمون كما تعرفون وتشاهدون إذا كّنا حنن نعتقد ، أّن هذا الطّريق اّلذي حنن منشي فيه ،  الشيخ :

يه حنن بكلمتني الّتصفية مث الّرتبية هل ميكن أن يتحّقق هذا الوصف يف الطّائفة املنصورة من حيث أّوال ما نسمّ 

بدون هذا الطريق ؟ إما نقول ميكن ، ومع ذلك حنن ال نفعل فلسنا بالطّائفة املنصورة ، وإما أن نقول ال ميكن إالّ 

على اعتبار أنّنا الطائفة املنصورة ، أن حنمل أن نبدأ من ها هنا ، وحينئذ من الواضح جّدا أنا لسنا مكّلفني اآلن 

الّسالح ، وحنن ال ندري كيف نستعمل السالح ، بل ال ندري أن نصنع السالح ، بل ال ندري من أين نأيت 

بالّسالح ال يقول أحد إنه علينا أن نفعل هذا ، ما دام املقّدمات اّليت ينبغي أن توصلنا إىل هذه املرحلة األخرية 

لصفة املثلى بالنسبة للطائفة املنصورة ، ما دام ما نستطيع أن نصل إليها قفزا ، وإّمنا على طريقة سّنة اهللا اّليت هي ا



عّز وجّل يف خلقه فال يضرينا حينئذ أن هذه الّصفة صفة مقاتلة املسلمني ملن يعاديهم غري متجلّية اآلن ، إذا تركنا 

لقيام بقى ممكن تفسري باحلّجة ، وحنن ال نشّك بأّن هذا واحلمد هذا اجلانب بعد هذا البيان نقول قائمة ، هنا ا

هللا قائم و خباّصة يف العصر احلاضر ألن الناس قد بدؤوا يفيئون ويعودون إىل رشدهم إىل دعوة احلّق ، دعوة 

إشكال الكتاب والّسّنة ، بعد إن كانوا من قبل يصّدون عنها صدودا فأنا أعتقد أّن حديث الطائفة املنصورة ال 

  فيها ، وأّن الوصف الذي جاء فيه ، ينطبق على أهل الّسّنة واجلماعة حّقا ، إّال صفة املقاتلة .

  حىت القهر كذلك . السائل :

  نعم ؟ الشيخ :

  حّىت القهر . السائل :

  حّىت ؟ الشيخ :

  حّىت القهر لغريهم . السائل :

  أي نعم ، هذا يتبع املقاتلة ، حينئذ نقهرهم . الشيخ :

أال ميكن أن نتصور القهر هي املقاتلة ، التزاما بشريعة اهللا عّز وجّل وهم ال يريدون ذلك ، أال يقهرهم  لسائل :ا

  هذا ؟

  لكن هل هذه املقاتلة !؟ ممكن مش مقاتلة .  الشيخ :

  احلديث قال قاهرين ؟ السائل :

  قال قاهرين وظاهرين لكن املقاتلة املشكلة املقاتلة . الشيخ :

  املقاتلة حديث آخر . :السائل 

هو هيك لكن هذا مش متحّقق اآلن ، أما القهر والغلبة باحلّجة والبيان والربهان هذا موجود واحلمد هللا  الشيخ :

  ، أي نعم ، يا أبو ليلى بّدنا نصلي ومنشي أذن .

  أبو ليلى : يّلى يا شيخ بس يف سؤال أخونا مسافر .

  نصف الّليل .ما فيه وقت الّساعة راح تصري  الشيخ :

( شيخنا بارك اهللا فيك احلديث الذي يف صحيح مسلم ، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما معناه  السائل :

فاآلن الغرف املغلقة لذلك ، هل احلكم هو كذلك كما دل عليه  شّر صفوف الّنساء أّولها ، وخيرها آخرها )

ساء يف معزل عن الرجال ، ملا تكلموا يف شرح احلديث ذكروا ظاهر احلديث ؟ يعين هذه األماكن املغلقة اآلن الن

أّن العّلة يف شّر الصفوف النساء أوهلا ، ألّم أقرب إىل الرجال ، كما ذكر النّووي ، هل ظاهر احلديث هو  



  كذلك يف هذه األماكن املغلقة اآلن ؟

أّن الّسائل يعرتف بشرعّية هذا اإلغالق  أنا يف اعتقادي ، ال أستطيع أن أجيب عن السؤال ، ألّنين أظنّ  الشيخ :

، وأنا ال أرى ذلك ، ألّن هذه بدعة غلق الّنساء وحبسهّن يف املساجد خاّصة الوسيعة ، بسبب فساد اتمع ، 

حبسهم يف غرفة ، حبيث ختفى عليهم حركات اإلمام ، وحبيث أّّن يتعّرضن يف بعض األحيان لإلخالل بالّصالة 

ن ، و يف اعتقادي غلق الّنساء يف حجرات خاّصة ّن يف املساجد هو متاما كقطع الّصّف باملنرب إىل درجة البطال

الطويل ، كل ذلك أمر حادث فيجب أن نرجع إىل ما كان عليه الّسلف األّول ، هذا البحث حبث أمس أليس 

نساء أمس ، وطبعا هذا كذلك ؟ األخ السائل كان موجود , ما أظّن كان موجود ، قيل أّن نساء اليوم غري 

مشاهد ، ومغزى هذا القيل إنه ينبغي أن حنبس الّنساء يف هذه الغرف ، حّىت ما يطّلع الرجال على شيء من 

عوراّن ، فكان جوايب مطّوال بعض الّشيء ، والوقت ضّيق فقلت يف حبث طويل أّن هذا ليس من املصاحل املرسلة 

رف ، ألن سبب احلبس هو إخالل اتمع اإلسالمي و فيه النساء بالقيام املشروعة ، أن حتبس النساء يف هذه الغ

بالواجبات الشرعية ، فلو أن النساء يدخلن إىل املساجد متجلببات باجللباب الشرعي ، مل يلق يف ذهن الذين 

ا يرون باملشاهدة مع األسف ، أّن بعض النساء يد
ّ
خلوا ، يّلي ال يبنون هذه الغرف أن حيبسوا الّنساء فيها لكن مل

بسة جاكيت أو بالطوا أو كما يقولون اليوم جلباب وليس جبلباب إىل نصف الساقني ، ورمبا البسة جوارب 

حلمّية شّفافة إىل آخره ، فلحجب أنظار الرجال أن يقع يف رؤية هذه العورات ، إذا حنن حنجب الّنساء يف 

إىل تطبيق اإلسالم ، ونعود باتمع اإلسالمي كالّ ال  املسجد عّن الرجال ، نقول له ال ، علينا حنن أن نعود

يتجّزء إىل ما كان عليه األمر يف العهد األّول ، حنن حنارب اتمع اليوم نريد أن يعود املسلمون بعلمائهم وطّالم 

الف ، كما كان ، وعاّمتهم إىل ما كان عليه الّسلف ال مذهبّية ، لكن قال اهللا قال رسول اهللا ، ال مانع من االخت

األمر األّول ، ال إىل املذهبية الضّيقة ، نريد أن نعود باتمعات اخلاّصة والعاّمة ، إىل ما كان عليه الّسلف ،  

كاملساجد ال نريد فيها املنابر الطويلة ، ال نريد فيها املنابر اليت متّثل احليل الشرعية ، انتبهوا أّن املنابر القدمية تقطع 

وا بنا يف منابر ، يدخل من احملراب ، ويصعد على الناس من فوق يف شرفة ، ليش هذه الدورة الصفوف  فطلع

اللفتة كلها ؟ ثالث درجات وكفى اهللا املؤمنني القتال خري اهلدى هدى حمّمد ، كم يكّلف من الدراهم والدنانري 

هذا الزعم هذا واجب ،  حىت يصعد هذا اخلطيب على هذه الشرفة ؟ بزعم إنه ما يريد نقطع الصف ، حسن

لكن ميكن بدون هذه الكلفة ، أن تّتخذ منربا ذي ثالث درجات وانتهى ، كذلك ال نريد هذه الزخارف أخريا ال 

نريد هذه الغرف للنساء نريد النساء مثل الرجال ، يلي كانوا من قبل ، النساء يدخلن حمتجبات ، والرجال 

فال نريد بقى  ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )بق يتقدمن الصفوف ، وحينئذ يرد احلديث السا



نعكس داللة احلديث ، بسبب ما طرأ من االحنراف يف بنيان هذه الغرف يف املساجد  أّذن يا أخي قبل ما ندخل 

  خارج الوقت .

ني ، هو نفسه اآلن وهي قضّية مفهوم الّتدليس عند املتقّدمني ، يعين هل مفهوم الّتدليس عند املتقّدم ...احلليب : 

يلي اآلن قائم يف أذهان أهل العلم أو حّىت أهل العلم مثل احلافظ ابن حجر ومن قبله ومن بعده ساروا على 

ا األعمش رمي بالّتدليس هو يف الصحيحني يف أحاديث كثرية فيها عن عنعنة األعمش 
ّ
نفس املسألة ؟ يعين مثال مل

يخنا قضّية يعين أريد أن استصوب الرّأي فيها إنه ملا ال يعّل حديث أو عنعنة قتادة أو كذا ، فأنا ذكرت له ش

الصحيحني ، يالحظ فيه ثالثة أمور ، األمر األول ، ما ذكره الذهيب رمحه اهللا يف آخر ترمجة األعمش من امليزان 

  . ...أنه ما أكثر أو روايته عن شيوخه املكثر عنهم ، هذه حممولة على السماع ألنه خصيص م 

  مالزم هلم . لشيخ :ا

احلليب : ومالزم هلم ، والشيء الثاين رواية املتثّبتني عن األعمش مثال كسفيان وشعبة وأمثال هؤالء ، واألمر 

الثالث إنه هذا هو البخاري ، يعين البخاري هل هو ابن ماجه مثال وكفالن وعّالن ّممن هم دونه تثّبتا وجنّيا وكذا 

، مثال رواية أيب الزبري عن جابر ، ليش حنن ال نعامل رواية أيب الزبري عن  ؟ فطرح إشكال وقال طيب ومسلم

جابر ، زي ما نعامل مرويات األعمش يف صحيح البخاري ؟ فأنا ذكرت له شيئا شيخنا ، وهو الشيء الذي 

بت عنده أنت ذكرته يف مقّدمة خمتصر مسلم ، وهو الشيء الواقع يعين عظيم جدا ، إنه ما أدرانا إنه مسلم ، ث

  . ...تدليس أيب الزبري ، فنحن ملا ننتقده ، ال ننتقده يف شرطه 

  متام . الشيخ :

  احلليب : آه شيخنا ننتقده بشيء خارج عن هذا وزائد عن هذا . 

  أي نعم . الشيخ :

  احلليب : فيعين هل يرد هذا اجلواب عن ذلك ؟

  كيف ال وارد متاما ، أي نعم .  الشيخ :

  خري يا شيخ . احلليب : جزاك اهللا

لكن أنا عم أتسائل إنه ما حصيلة هذا اإليراد يلي عم يورده هو ؟ أوهذا التساؤل إنه يا ترى نظرة  الشيخ :

املتقّدمني للّتدليس ، كنظزة احلّفاظ املتأخرين ، ما هو اهلدف من هذا التساؤل ؟ هل هو عدم إعالل أّي حديث 

  بالّتدليس ، ولو كان يف الّصحيحني ؟ ما هو اهلدف ؟ بالّتدليس ؟ أم العكس ؟ وهو إعالل أّي حديث

  . ...احلليب : اهلدف شيخنا األّول ، لكن مش ذا الوسع 



  فإذا بّده يرجع . الشيخ :

جواب دقيق جدا صحيح أي نعم صحيح ، سبحان اهللا قضايا علم املصطلح ، يعين الّنقد دقيق  ...احلليب : 

ين فيه خري كما يظهر يل سبحان اهللا ، كأين أشعر إنه يستظهر الصحيحني جدا ، اهللا أكرب واهللا هذا األخ يع

  . ...شيخنا يعين ذهنّيته طّيبة  ما شاء اهللا وحاّدة 

  أي واهللا . الشيخ :

احلليب : أي نعم ، و فضال يف أخ شيخنا يف الرياض ، هو تلميذ لعبد اهللا الدويش طبعا ، فيه أخ يف الرياض 

وهذا تلميذ هلذا اخلصيص يلي يف الرياض وامسه عبد اهللا السعد ، حّدثوين عنه أشياء تلميذ خصيص به أكثر ، 

عجيبة جدا ملا رحت على الرياض ، حكوا يل كيف حافظته األسانيد والتعليل والنقد ، لكن عنده القضّية اليت 

نهج املتأخرين ، فذكرت أشرت إليها قبل قليل وهي لألسف يعين غامضة جّدا قضّية الفرق بني منهج املتقدمني وم

له األخ عبد اهللا البارحة ، قلت له حقيقة أن هذه املسألة إذا بّدنا نقوهلا ونفتح باا ، هذا بصري شوربة يف املنهج 

، بصري املنهج شوربة ، كّل واحد بصري يقول هذا على املتقدمني وهذا على املتأخرين ، أبو زرعة ّمسى علم العلل  

ل هذا اهلام وغريه حنن أولئك ما بنطيقوا على أنفسنا وال على ابن حجر وال على من قبله كهذا ، وأبو حامت قا

ومن بعده ، هذا أوال ، ثانيا هؤالء ملا كانوا يلقوا يطرحوا أشياءهم ، أو يعّلوا بالروايات واألسانيد ، كانوا يعّلوا 

ث باطل ال أصل له ، هل نتصّور إم خبصوص إسناد واحد أمامهم وطريق واحدة ، فلذلك ملا يقولوا هذا حدي

  يقصدوا إنه ما له أصل عن النيب عليه الصالة والسالم ولكن ال أصل له من هذا الطريق ذا املوطن .

  نعم . الشيخ :

احلليب : لذلك قال قبل ما جنيب هذا الكالم ، قال أنا بشوف أحيانا الشيخ ناصر يف صحيح الرتمذي مثال ، 

ل والّصحيح مرسل ، الشيخ ناصر يقول صحيح ، قلت له يا شيخ مرسل هذا النظر إىل اإلمام الرتمذي يقو 

اإلسناد نفسه هلذه الطريق لكن الشيخ ينظر إىل الّشواهد ، ينظر إىل املتابعات أحيانا ألنه قد تكون املتابعة مش 

  . ...حان اهللا نفس الطّريق متابعة من طريق آخر ، متابعة تاّمة أو كذا ، فالرجل اقتنع كأنّه سب

  أي نعم غافلني عن هذا . الشيخ :

احلليب : أيضا من األمثلة على هذا مهام شيخنا هنا ، مهام عنده قضية املنهج عند املتقدمني واملتأخرين هذه كثرية 

ويركز عليها ، وإيش بزيد الطني بلة كما يقال ، بأنه يقول ال بد من دراسة الراوي دراسة اقتصادية وسياسية 

  . ...تماعية ومعرفة صلته بتالميذه وصلته بكذا وكذا واج

أعوذ باهللا ، معناه بده يعّطل بقى العمل باحلديث ، مثل يّلي يضعوا شروط االجتهاد ، حىت جعلوها  الشيخ :



  خياال إىل درجة أن بعض األئمة ميكن ما بتتحّقق فيه .

  احلليب : صحيح .

هذا املاء موجود هناك وموجود يف الطست أحيانا ، وكثريا ما نرى اللطيف خبلق اهللا عّز وجّل ، إنه  الشيخ :

العصافري تلتّف حول املاء تشرب ، تأيت بعض العصافري ما يهنئ هلا أن تشرب إالّ من املاسورة الناعمة يّلي 

  عمبتنخر .

  احلليب : ال إله إالّ اهللا .

ف املاسورة هذه ، يأيت العصفور ويقف ويضع منقاره كأّا متّيز بفطرا أّن هذا املاء أنظف أصفى ، شاي  الشيخ :

يف فوهة املاسورة ويلقط املاء هذا ، لذلك مين أحيانا شوف املاسورة فلتانة أّوال أريد أن أرّجعها من أجل أن 

تصّب على اجلرن يلي حتت ، وثانيا حىت يتمّكن العصفور من الوقوف على القضيب هذا مثّ يضع منقاره ويشرب 

.  

 : جزء علل أحاديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد يف بيت أخونا السوري هناك ، من العجيب شيخنا أّن احلليب

  . ...يف هذا اجلزء أربعة أحاديث ليست يف الّنسخ اليت بني أيدينا من صحيح مسلم أو ثالثة 

  ليست بأيدي إيش ؟ الشيخ :

  . ...احلليب : ليست يف النسخ اليت بأيدنا من صحيح مسلم 

  آه عجيب . لشيخ :ا

احلليب : أي نعم ، ووجدت فيه ، ووجدت فيه ،و لذلك شيخنا يف السلسلة الصحيحة اجلزء الثاين أظن ، عند 

أنت شيخنا كاتب حبث طويل جدا يف العلل وهو دقيق جدا ، قضية يشبه  ( ولم يشكني إلى عواده )حديث 

العلل ، إذ أورد هذا احلديث وعزاه ملسلم ، حديث فالن وحديث فالن ، نقال ومناقشة البن رجب يف شرح 

  فأنت شيخنا وّمهته ، هو طبعا يعزوه ملسلم تبعا البن عّمار ، يقول وقال ابن عّمار .

  هو مصرح يعين . الشيخ :

  احلليب : آه مصرح طبعا .

  واهللا هذه فائدة . الشيخ :

، النكت الظراف طبعا ، عند هذا السند احلليب : أي نعم ، احلافظ ابن حجر يف النكت ، عن هذا السند نفسه 

نفسه أتى بكالم ابن عّمار الّشهيد ، وكالم البيهقي أنه قال وعزاه بعض احلفاظ إىل مسلم ، واإلمام الّسيوطي يف 

اليت ليس بني أيدينا ، وطبعا هذا  " ولعّله يف إحدى نسخ صحيح مسلم "الآللئ املصنوعة شيخنا أيضا يقول 



  . ...لعله , يقينا  الذي يظهر شيخنا مش

  أكيد . الشيخ :

  احلليب : ألن الرجل يقول ووجدت فيه .

  أي نعم يعين خيرب عن دراسة خاّصة مش نقل عن غريه . الشيخ :

احلليب : عن شيء رآه ، أي نعم هذا هو أما دائما بقول ألخوانا شيخنا يعين عجيبة بقول هلم ، حنن دائما نظن 

ائل أو يف األسئلة واألجوبة اّليت غريه يستطيع جياوا ويطرحها ويناقشها ، الشيخ بوقت الشيخ إنه يضيع يف املس

ا واحد يسأله عن علم احلديث ، 
ّ
عامل متفّنن ، لكن فّنه األوحد هو علم احلديث ، فأقول أنا أشعر إنه الشيخ مل

  ، آه شيخنا ؟وخباّصة قضايا املصطلح والّنقد إنّه هو يشعر بنهم يعين ، كأنه هيك سبحان اهللا 

  ال شك أن هذا مغنم ومكسب أي واهللا ، احلمد هللا الذي أقامنا يف هذا املطاف . الشيخ :

  احلليب : أي واهللا احلمد هللا هذا من اهللا .

  ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس . الشيخ :

  احلمد هللا سبحان اهللا . الشيخ :

  ويلة .وبينقل بقى ما جاء يف التهذيب ، ترمجة ط الشيخ :

  احلليب : هذا ليس بعلم .

آه ، وقال فالن وقال فالن وقال فالن ، أقّل ما خيرج من هذا النقل ملن ال يعرف األلباين وأسلوبه ، إنه  الشيخ :

شو هذا الشيخ األلباين ، جييب أحاديث فيه يف أسانيد الرواة ، متكّلم فيهم ذا الكالم هذا ، كأنّه عم يأيت 

  . ...يا علينا ، وبتوّسع عجيب وعجيب شيء جديد كان خاف

مثاله مثال ، بتعرف حديث حذيفة يلي حنن حنتج فيه على الصالة ، وأن تارك الصالة ، وأن شهادة أن  الشيخ :

  . ...ال إله إال اهللا 

  . ( يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب )احلليب : 

  أيوه متام هذا مضعفه.. الشيخ :

  احلليب : مضّعفه .

طّيب بإيش مضّعفه ؟ بأيب معاوية حممد بن خالد الضرير ، وخذ بقى قال فيه فالن كذا ، وقال فيه  خ :الشي

فالن كذا ، وكّل هذه األقوال ليس فيها جتريح للّرجل إالّ ألنّه كان مرجئا ، هنا بقى الرجل يعمل إمام جمتهد يف 

  رواية املبتدع .



  احلليب : وطّول .

يسعه إال أن يعرتف أن املسألة فيها خالف ، بقول فهو خيتار بأنه ال حيتج برواية آه , طبعا هو ال  الشيخ :

املبتدع ، إذا كان إيش ؟ روايته تؤيد بدعته ، وهذا احلديث يؤيّد اإلرجاء ، أين اإلرجاء يف احلديث ؟ واضح إنّه 

تفّتحوا على علم احلديث  ما فيه ما يقوله ويزعمه ، فهؤالء اجلماعة ليسوا بعلماء شايف شلون ؟ جيوز مثال

  وهجموا عليه هجمة واحدة .

  . ...احلليب : وما قواعد 

ما فيه قواعد يف احلديث ، لكن ما يف عندهم علم يف الّنواحي الفقهّية والعقدية ، يعين ملا هو بقول هذا  الشيخ :

تذكر أنه أبو معاوية مل يتفّرد  احلديث يؤيّد اإلرجاء ، كان هذا ببني أين تأييد اإلرجاء يف هذا احلديث ؟ ولعّلك

  . ...ذا احلديث ، قد توبع على ذلك 

  . ...احلليب : احلديث يف احلاكم ، وابن ماجه شيخنا احلديث 

نعم ، لكن يف املصدرين موجود بطريق أيب معاوية لكن عمدتنا حنن أظن البوصريي ، ذكر عن مصدر  الشيخ :

  . ...، إنّه وراه من غري طريق ابن معاوية ما أدري ابن منيع أو غريه ما عاد أذكر 

  احلليب : مجيل جّدا ، وما دندن حول هذه ؟

  أبدا ، أبدا . الشيخ :

احلليب : وابن عثيمني شيخنا بعل احلديث بس بعلة أخرى ، إنه لفظ الصالة ما ورد يف رواية احلاكم ، ورد يف 

  راوية ابن ماجه أو العكس ال أذكر اآلن بالتحديد .

  عجيب . : الشيخ

  احلليب : لكن هذا دليل إنه ما ورد لفظ الصالة ، فال حيتج به على تكفري تارك الصالة .

اهللا املستعان ، اآلن كل مشايخ جند متعلقني باحلديث ما عندهم خلفية كما يقال ، ما عندهم علم ،  الشيخ :

  اضطّروا اآلن إنه يسايروا العصر وصاروا يتكلموا فيما ال علم عندهم .

( استعينوا على احلليب : هذا صحيح ، شيخنا املؤذن عندي كتاب له أيضا ، امسه كذا يف تضعيف حديث 

والرد على العالمة األلباين يف تصحيحه ، طبعا مثل ما تفضلت فيه شيخنا  إنجاح حوائجكم بالكتمان )

كاتبة ، وفالن وفالن احلديث كله بتتكلم عليه ثالث صفحات ، هو عامل عليه مائة ومخسني صفحة ، آلة  

ومش عارف شو وقياس شواهد على كذا ، يعين أشياء فعال تطويل عجيب لكن مقّدم له الشيخ مقبل ، وكلمة 

الشيخ مقبل عجبتين بقول هذه رسالة طّيبة يف تعّقب كذا وكذا ، وينبغي أن ننّبه هنا إنّه هنا حنن إذا رددنا على 



ين فال يعين هذا إنقاص قدره وال يعين كذا وال يعين كذا بل العكس ، شيخي احلبيب يف هذا العصر الشيخ األلبا

هذا من قّوة منهج أهل السنة يف أن يرّد بعضهم على بعض بسعة الّصدر وكذا وكذا ، يعين كان الكالم مجيال 

هذا  يلتقي مع الكالم الذي سجلته أنت عنه أيضا ، يف شريط الشيخ عبد الرمحن ، إنه حنن ملا نرد على بعض ،

من متانة منهجنا ودعوتنا ، إنه حتتمل مثل هذا ، فكانت كلمة طّيبة ولطيفة ، وقال مثلنا كيف يقول رأيه يف 

الشيخ ناصر ، وكيف كذا وكيف كذا ؟ لكن هذا علم ، والعلم أمانة يعين كالم رجل فيه أدب وخري كبري الشيخ 

  . ...مقبل 

  لة األخرى اليت فيها نقد حديث الزهد عرفته ؟ال شك هو ذاك مثل هذا أيضا يف الرسا الشيخ :

  . ...احلليب : الزهد نعم عرفته ، بذل اجلهد يف تضعيف حديثي الزهد 

  . ...كمان ذاكر نفس هذا الكالم يف املقدمة ، اهللا جيعلنا ممّن يتعاونون على اخلري   الشيخ :

  احلليب : نسأل اهللا ذلك .

  جتاري رخصة لعمل مصلحة جتارية فهذا الرتخيص يسلمه ألجنّيب ؟ يف عندنا ناس من يستخرج سجلّ  السائل :

  ويأخذ عليها . الشيخ :

  أيوه ، فيأخذ عليها مبلغ ثابت حمدد ، هل جيوز ذلك ؟ السائل :

  ال جيوز لك أن تسّميه أجنبيا ، فضال عن أن تأخذ منه جزية ، إيش رأيك ؟ الشيخ :

  واهللا أستوضح أكثر . السائل :

مصائب املسلمني اليوم أن الرّابطة اإلسالمية انفّكت عنهم ، فهم ليسوا كما جاء يف احلديث من  الشيخ :

ليسوا كذلك ، بدليل هذه الّتقسيمات اليت فرضتها الدول االستعمارية مث مل  ( كمثل الجسد الواحد )الّصحيح 

، فجعلوا لبلد حقوقا ، ليس يقف هذا التقسيم عند تقسيم احلدود ، بل أيضا قسموا مع هذا التقسيم احلقوق 

للبلد اآلخر مثلها ، وعلى ذلك فقس ، وللّداللة على هذا الّتفاوت ، استعملوا كلمة األجنيب ، وال خيفى على 

اجلميع أن هذه الكلمة تشمل كّل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا فهو أجنيب ، 

ويف دروسهم أّن املسلم ليس وطنه فقط يف األرض اّليت ولد فيها أو عاش واملسملون دائما يتفاخرون يف حماضرام 

فيها وإمنا كل أرض اإلسالم هي وطنه ، هذا كالم شرعي صحيح لكن ما هو واقعي ، بل الواقع هو ضّده متاما ، 

 دولته ، وله فعلى هذا الواقع املخالف للشرع ، تأيت مثل تلك األسئلة أّن مثال الّسعودي له أن يعمل يف بلده يف

احلقوق كلها ، أما بنرجع لنفس التعبري املسلم األجنيب ، فليس له تلك احلقوق ، ملاذا ؟ ألم يعاملون املسلمني  

كما يعاملون الكافرين ، بينما اإلسالم ال يفّرق بني سعودي بني مصري بني إمارايت بني سوري بني أردين إىل 



أنت تعرف  ( أحيا أرضا مواتا فهي له )هللا والبالد بالد اهللا ، فمن آخره كّلهم هلم حق واحد ، األرض أرض ا

هذا احلديث ، هل جيوز لسوري أن حيي أرضا مواتا يف السعودية ؟ ال جيوز ، والعكس بالعكس ال جيوز ، هذا 

جوابنا ال من مجلة انفصام العروة الوثقى اليت كان من املفروض على املسلمني أن يكونوا متمسكني ا ، هلذا حنن 

جيوز مثل هذا البيع ، حّق الّتصرف من هذا املواطن يعطيه لواحد يسّميه أجنيب و يأخذ عليه ماال إال يف حالة 

واحدة ، كنا وال نزال نقول إذا كانت يرتتب وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا جيوز هذا الفعل ، أما املتاجرة 

  فيها كما يفعلون هذا ال جيوز .

شيخنا قد تكون من نوع املسؤولية هذه ، أن هذا الرجل الذي استخرج الرتخيص ، يكون مسؤول عن  السائل :

هذا الذي استوفده يعين مسؤول أن يسّفره أو خيرجه من البلد ، مسؤول إذا مرض أن يعاجله إذا حصلت عليه 

  خمالفات ، هو الذي يتحّمل ، يعين مقابل هذه جيوز له أن يأخذ هذا املبلغ ؟

أي نعم بس هل هذه شكلية أم عملية ؟ هذه واحدة ، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فال جيوز  يخ :الش

  للّدولة أن تقّنن هذا القانون .

  أّما وقد قّنن ؟ السائل :

  هاه ؟ الشيخ :

  مقّنن اآلن . السائل :

  أنا عارف قلت لك أجبت عن األمرين ,نعم . الشيخ :

  الني .ما أدري باقي سؤ  السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  يف صورة يعين واحد من اإلخوة طرح مسألة ، أخربناه مبا يف علمنا لكن ما اقتنع فلو تبسط اجلواب . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

هناك عندنا فئة من اجليش يعطوهم قرضا معينا كأن يكون عشرين ألف ، عليه ربا ، الربا ال يتحّمله  السائل :

حّمله الّدولة عنه سواء حتّملته ابتداء إنه ما يدفع ذاك الربا ، أو إنّه دفعه مثّ يعاد له ، يعين صورتني املقرتض إّمنا تت

األوىل إنه ما يدفع العشرين ألف وال يدفع الزيادة ، أو صورة أخرى إنّه يدفع العشرين ألف مع الزّيادة مث احلكومة 

  ترّد له الزيادة.

  ّري بني إحدى الّصورتني ؟يعين هو كيف يعين هو خم الشيخ :

  أنا متصّور صورة هو األخ الذي ذكر يل متصّور صورة واقعّية . السائل :



  أما الواقع واحد ؟ الشيخ :

  هو الواقع واحد كّله قرض ربا لكن الربا تتحمله احلكومة . السائل :

  كيف بقى كيف تتحّمله احلكومة ؟  الشيخ :

  يعين احلكومة تدفعه عنه . السائل :

هذا فهمته لكن عمليا كيف ؟ يعين أنت احلكومة وأنا استقرضت عشرين ألفا ، فأنت تفرض علّي أن  شيخ :ال

أدفع مقابل املائة مخسة زيادة ، فلّما ادفع لك عشرين ، أدفع لك عشرين زائد باملائة مخسة ، اآلن أنا وفّيت رأس 

  املال والرّبا للّدولة ، فالّدولة كيف تعيد يل الربا ؟

  ألنّه ليست الّدولة اليت تقرض ، يف طرف ثالث وهو بنوك خاصة . ئل :السا

  فلنقل البنك ، كيف يعيد يل الربا ؟  الشيخ :

  البنك ال يعيد . السائل :

إذا يا أخي أنا أسأل أنا سألتك الدولة قلت مش الدولة قلت البنك ملا قلنا لك كيف البنك يعيد ،  الشيخ :

  البنك ما يعيده من يعيد ؟

  طيب ممكن أضع الصورة باختصار ؟ لسائل :ا

  هو هذا الذي أسأل عنه . الشيخ :

يعين هناك بنك له رأس مال ، ليست مسؤولة عنه الّدولة ، الّدولة تّتفق معه بأن يقرض فالنا مبلغا ،  السائل :

  كومة .يّلي هو عشرين ألفا هذا الشخص يرد العشرين ألف للبنك ، وما يرتّتب عليه من ربا تدفعه احل

  احلليب : شيخنا هو ما يدفع شيئا للبنك ، حىت يسرتّده مرة أخرى .

  فيه فرق . الشيخ :

  أبو ليلى : نعم يف فرق بني الكالم األّول وهذا .

  هذه صورة . السائل :

  . ...ال , أّوال  الشيخ :

  هذه مفهومة اآلن ؟  السائل :

  تك السابقة ، فإذا كان كذلك فيختلف األمر.ال معليش هنا اآلن عّرب بعبارة ختالف عبار  الشيخ :

احلليب : اآلن هو يرد العشرين ألفا للبنك ، وال يرد هلا شيئا زائدا ، فضال أن يسرتد هذا الشيء الزائد ، صح أم ال 

  ؟



  صح . السائل :

  احلليب : إمنا الشيء الزائد الذي هو الربا ، تدفعه الدولة هلذا البنك الذي هو الطرف الثالث .

  هذه صورة . السائل :

هذه صورة , امسح يل أقول هذه صورة أخرى بني األفراد ، إذا قلت أنا لك أعط فالنا عشرين ألفا ولك  الشيخ :

  مقابل كل الف كذا منحة ، هل تنطبق هذه الصورة على تلك ؟

  نعم . السائل :

  تنطبق . الشيخ :

ي طلب القرض منك ، ابتداء يعين مش منحه منك تنطبق مع تبيان شيء ، إّن ذاك الشخص هو اّلذ السائل :

  أنت أعطيته ، هو طلب .

سائل آخر : فيه نقطة البنك متفق مع الدولة ، من أجل أن يعطي الناس ، وهو يدفع الرّبا تبعه ، لو الّرجل ما 

  بده يدفع الربا احلكومة راحية تدفع عنه .

  ل باله .احلليب : يبدوا فيه شيء عند األستاذ خالّه يسكت ويطوّ 

  طبعا بّدنا نفكر ألن القضية حرام وحالل  السائل :

  احلليب : طيب شيخنا تعبريكم منحة يف هذا املثال الذي ذكرته ، خيتلف عن صورة الربا الذي يف أصل البحث ؟

  . ...ال ، هو قد ننتهي إليها ، حنن عم نطلق هذا الكالم  الشيخ :

  احلليب : كبحث يعين .

أنت الحظت ما هو الذي استوقفين ؟ بدي أشوف إا منحة فعال ، أم هو احتيال على  كبحث كما  الشيخ :

  الربا ؟

  احلليب : جزاك اهللا خري . 

أي نعم ، حنن لو وقفنا عند هذه الصورة ، إنه الثالثة أنا بقول لزيد أعط فالنا كذا ، ولك باملائة كذا ،  الشيخ :

ليت فرضناها ، ما بتخرج القضّية عن املعاملة الربويّة ألنه بتساعد نفس املعاملة هذه هل جتوز ؟ الصورة هذه ا

  األغنياء عن اإلعراض عن القرض احلسن .
  


